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Vi ønsker gode liv  
for alle
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John Mong
1. KANDIDAT OG ORDFØRERKANDIDAT FOR EIGERSUND KRF

John Mong er vår ordførerkandidat.  
Hvem er han, og hva brenner han for?

Jeg har vært kommunepolitiker med plass i kommunestyret og formannskapet i snart 4 perioder. 
Jeg er pensjonert politileder, nå selvstendig næringsdrivende, og har vært heltidstillitsvalgt i 8 år.

Jeg brenner for at folk skal kunne bo og trives i hele kommunen. Statlige og fylkeskommunale 
tjenestetilbud må styrkes og beholdes lokalt. Jeg brenner også for at vi bygger samfunnet på de 
kristne grunnverdiene der tillit, trivsel og respekt for enkeltmennesker er bærende verdier.

Godt valg!

Alder: 61 år       Yrke: Selvstendig næringsdrivende       Bosted: Mong
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Våre verdier
Vår politikk er basert på de grunnleggende 
verdiene om menneskeverd, nestekjærlighet 
og forvalteransvar.

Vi ønsker at disse verdiene skal kjenne- 
tegne våre politiske saker, vår opptreden som 
folkevalgte og i vår kontakt med innbyggerne; 
gjennom tydelighet, saklighet, åpenhet,  
nøkternhet, ærlighet og etterrettelighet.

Våre målgrupper
For å kunne møte behovet blant innbyggerne, 
er vår politikk bygd opp rundt følgende  
målgrupper:

Folk flest
Med folk flest tenker vi på alle som bor og 
oppholder seg i våre lokalsamfunn. 

Vi ønsker at folk flest skal få muligheten til å 
leve gode liv i et trygt, velutviklet og vel- 
fungerende lokalsamfunn, der familien er en 
bærebjelke. 

Barn og ungdom
Vi ønsker at barn og unge i skole, barnehage 
og på fritidsaktiviteter skal få gode tilbud der 
de blir sett og ivaretatt, og der hver enkelt får 
utfordringer og utviklingsmuligheter tilpasset 
egne evner og forutsetninger.

Innbyggere med ekstra behov 
for hjelp
Her tenker vi på mennesker med kronisk  
sykdom, funksjonsnedsettelser, svekkelse på 
grunn av alder, språkvansker, eller mennesker 
som lever i fattigdom, rusmisbruk, arbeids- 
ledighet eller andre livssituasjoner som  
begrenser deltakelsen i samfunnet. Innbyggere 
i en slik situasjon står i fare for å havne utenfor 
det pulserende livet i lokalsamfunnet. 

Vi ønsker at innbyggere med ekstra behov skal 
ha et verdig liv uavhengig av egne plager eller 
begrensninger, og at de skal delta i samfunnet 
på lik linje med alle innbyggerne.

Vår politikk er basert på de  
grunnleggende verdiene om  
menneskeverd, nestekjærlighet  
og forvalteransvar.”
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Vi ser på kirken som symbol for de kristne verdiene. Her Helleland kirke.
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Vår politikk
Vi har klare ønsker og tiltak for utviklingen 
i kommunen, men kommunens økonomiske 
handlingsrom og KrFs politiske innflytelse blir 
avgjørende for hvor mye av  
programmet vi klarer å gjennomføre.
Vår politikk deles inn i følgende områder:

Barn og ungdom
Vi i Eigersund KrF vil satse på tiltak som er med 
på å sikre en trygg og varm oppvekst for barn 
og unge i kommunen. Vi vil bidra til å styrke 
hjemmet og familien som er barns første møte 
med verden. 

For å sikre solid grunnlag for barnas utvikling 
vil vi satse på skolen, samtidig som vi vil ha 
fokus på familievern og reduksjon av barne- 
fattigdom. Vi mener at det ikke er barna som 
skal behøve å si noe for å få omsorg, det skal 
være nok at de finnes.
 
Vi vil bidra til å sikre at barn og unge kan treffe 
jevnaldrende på trygge arenaer og sikre barn 
og unge god psykiske helse. Vi vil ha spesielt 
fokus på å forebygge og redusere skolevegring 
og utenforskap.

KrF vil ha hovedfokus på fire områder:
• Jobbe aktivt for å bekjempe barne- 

fattigdom i Eigersund kommune
• Sikre at en helsesøster eller helsebror er 

tilgjengelig på skolene alle skole- 
dager 

• Jobbe for et tverrfaglig kommunalt  
familiesenter

• Redusere saksbehandlingstiden for saker i 
kommunale etater som gjelder barn

Helse og omsorg
Vi mener at alle mennesker har ressurser. Vi 
ønsker at alle skal ha verdige liv der den  
enkelte klarer seg best mulig ved egen hjelp, 
og får nødvendig hjelp der egne muligheter 
ikke strekker til.

Vi ønsker at de som har behov for og rett til 
det, skal ha trygghet for kommunale omsorgs-
tjenester. Vi vil ha fokus på tiltak for mennesker 
med psykiske utfordringer, demente og tiltak 
mot ensomhet. 

Vi i Eigersund KrF vil satse på tiltak 
som er med på å sikre en trygg og 
varm oppvekst for barn og unge i 
kommunen.”
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Vi ønsker velfungerende skoler der alle blir sett!
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Nærings- og arbeidsliv
Næringsutvikling bør være framoverlent, og vi 
vil jobbe for at Eigersund skal være en  
næringsaktiv kommune med rask  
saksbehandlingstid og forutsigbare ramme- 
vilkår. God utvikling og tilrettelegging av  
næringsareal vil bli prioritert for å ta vare på 
og skape flere arbeidsplasser i perioden. 

Vi er avhengig av at alle arbeidsføre mennes-
ker kommer i arbeid og på denne måten kan 
bidra i lokalsamfunnet. Vi vil arbeide spesielt 
for tiltak som gjør at folk som har falt utenfor 
arbeidslivet, får nye muligheter. 

Eigersund KrF vil prioritere tiltak som fører til 
at flere besøkende og turister oppdager mer 
av hva Eigersund og Dalane har å tilby særlig 
innen natur, geologi og kulturminner. 

Samfunnsutvikling
KrF ønsker å arbeide for en positiv samfunns-
utvikling med velfungerende sentra, slik at 
kommunen oppleves som et godt sted å bo og 
leve.

KrF vil arbeide aktivt for å bedre trafikk- 
avviklingen i kommunen. Vi vil prioritere et 
sammenhengende sykkelveinett og kollektiv-
løsninger som dekker dokumenterte behov.

KrF vil arbeide for at kommunale planer til 
enhver tid er oppdatert, at fysisk og digital 
infrastruktur er utbygd i hele kommunen og at 

infrastrukturen er tilpasset nyere utfordringer 
med klima og miljø. KrF vil ikke gå inn for  
ytterligere utbygging av konsesjonspliktig land-
basert vindkraft. 

Landbruk og distrikt
Vi ønsker at landbruket i Eigersund fortsatt 
skal ha en betydelig verdiskaping, og bidra til 
at kulturlandskapet opprettholder sitt åpne 
preg. Vi mener at en sterk landbruks- og 
skogbruksnæring gir det beste grunnlaget for 
spredt bosetting i hele kommunen. 

Kultur, kirke og frivillighet
Kultur og frivillighet er limet i samværet 
mellom mennesker. Vi ønsker derfor å styrke 
kommunens kulturtilbud slik at innbyggere i 
alle aldre finner tilbud de kan delta i. Vi ønsker 
at kulturtiltak skal bidra til å styrke kommunens 
ulike lokalsamfunn.

Vi vil arbeide for at mangfoldet blant frivillige 
lag og foreninger skal opprettholdes, styrkes 
og videreutvikles. Vi ønsker å skape best mulig 
rammevilkår, og bidra til fortsatt sterke og 
livskraftige organisasjoner og tilbud i frivillige 
lag og foreninger. 

Vi ønsker at Den norske kirke som folkekirke 
fortsatt skal være relevant for alle alders- 
grupper i alle livssituasjoner.

Kultur og frivillighet er limet i 
samværet mellom mennesker.”
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Ivar Sleveland og John Mong på Helleland
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1.    John Mong (61), Mong

2.    Bente Skåra Gunvaldsen (46), Hafsøy

3.    Hilde Alice Skåra Gunvaldsen (18), Hafsøy

4.    Per Arne Sandvold (70), Hafsøy

5.    Kenneth Pedersen (58), Hellvik

6.    Rune Byberg (57), Helleland

7.    Arne Geir Ege (48), Hellvik

8.    Charlotte Gunvaldsen (33), Hellvik

9.    Svein Helvig (56), Hellvik

10.  Lise Karin Gravdal Lode (62), Hafsøy

11.  Ivar Sleveland (64), Helleland

12.  Liv Aarrestad Stapnes (82), Rundevoll

13.  Gunhild Sundsdal Skåra (76), Egersund

14.  Are Steffensen (45), Slettebø

15.  Solveig Ege Tengesdal (56), Årstaddalen

16.  Arild Stein Thorsen (74), Rundevoll

17.  Karl Gunnar Thorsen (37), Rundevoll

18.  Ruth Biak Thim Thlvai (33), Hafsøy

19.  Edmund Iversen (71), Hafsøy

20.  Øystein Blitzner Netland (64), Hafsøy

 
De fem øverste er prioritert av Eigersund KrF, og står derfor 
øverst på lista. Ingen er kumulert; dvs. at ingen automatisk 
får ekstra stemmer ved valget. Vi overlater kumulering til våre 
velgere.

Sammen for et 
varmere  

lokalsamfunn

VALGLISTE EIGERSUND KRF
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1. John Mong 
(ordførerkandidat)

Møt våre 
prioriterte 

kandidater!

2. Bente Skåra Gunvaldsen 3. Hilde Alice Skåra Gunvaldsen

5. Kenneth Pedersen4. Per Arne Sandvold



Denne brosjyren er et utdrag fra vårt program. Hva vi konkret vil gjøre i 
kommunevalgperioden 2019-23 finner du ut ved å lese hele programmet. 

Gi din stemme til 
Eigersund KrF!

Din stemme til Eigersund KrF ved 
valget 9. september betyr en 

stemme til et parti som bygger på 
grunnleggende og varige verdier 
som har preget og utviklet vårt 
samfunn gjennom århundrer. 

Vi vil fortsette å bygge og utvikle et 
velferdssamfunn hvor den enkelte 
av oss betyr noe, og får mulighet 

til å lykkes. Vi vil at Eigersund 
kommune skal være et varmt og 

trygt lokalsamfunn! 

Stem KrF i Eigersund mandag  
9. september – godt valg!

Les hele vårt program på www.krf.no/eigersund

      www.facebook.com/eigersundkrf


